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Investitor nou pentru Grupul Stürtz
În calitate de nou acționar majoritar, capiton susține calea de dezvoltare inițiată
Neustadt/Wied-Rott, 26.07.2021 Grupul Stürtz, cu sediul central în Neustadt (Wied),
Germania, furnizor lider de sisteme și soluții de automatizare pentru producția de ferestre din
PVC, a câștigat prin capiton un partener de mărime mijlocie cu experiență, cu care extinderea
Stürtz va continua la nivel național și internațional.
capiton AG, companie independentă cu capital privat, administrată de proprietari, cu sediul în
Berlin, Germania, achiziționează Stürtz de la un fond de investiții administrat de CGS
Management AG. Împreună cu CGS, echipa Stürtz urmează cu succes strategia cuprinzătoare
de internaționalizare a Grupului Stürtz din 2017, concentrându-se în mod constant pe
produse noi și inovatoare. Prin extinderea distribuției proprii în Europa și înființarea de noi
filiale în Polonia, România și China, clienții de pe cele mai importante piețe locale beneficiază
la fața locului de serviciile de distribuție și service cuprinzătoare ale Stürtz. În SUA, cota de
piață a crescut semnificativ, iar poziția de lider în inovare s-a extins. Aceasta a dus la o
dezvoltare substanțială.
„Dezvoltarea din ultimii ani a fost foarte dinamică. Am realizat multe datorită cooperării de
încredere cu CGS”, au subliniat Jörg Breuer și Christoph Fries, administratori la Stürtz. „Acum
așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu capiton AG pentru a face marca noastră și mai
cunoscută în întreaga lume și pentru a continua calea de dezvoltare pe care am început-o.”
Și Christoph Karbenk, partener la capiton, are așteptări pozitive în ceea ce privește includerea
Stürtz în portofoliul capiton: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu întreaga echipă Stürtz
pentru a consolida capacitățile tehnologice ale companiei, pentru a continua accelerarea
extinderii internaționale și pentru a contribui la modelarea următorului capitol din povestea
de succes a Grupului Stürtz.”
Grupul Stürtz este poziționat ideal pentru a beneficia în continuare de tendințele puternice

din industrie, cum ar fi cererea din ce în ce mai mare de soluții automatizate, eficiența
energetică și întreținerea predictivă.
Despre Stürtz Maschinenbau GmbH
Cu aproximativ 270 de angajați în întreaga lume, Stürtz Maschinenbau GmbH este unul dintre
cei mai mari producători mondiali de mașini și instalații complete pentru fabricarea de ferestre
din mase plastice. De la mașina individuală la sistemul complet de automatizare, compania cu
sediul în Neustadt/Wied-Rott stabilește standarde globale în ceea ce privește tehnologia și
automatizarea. Prin soluțiile orientate către utilizator, inovațiile continue și sistemele
modulare, Stürtz sprijină atât companiile mici și mijlocii, cât și companiile industriale mari în
creșterea eficienței și profitabilității propriei producții. Programul de produse de anvergură
include mașini pentru prelucrarea tijelor, sudare și tencuire, montarea garniturilor, sortarea
sticlei și sisteme logistice. În plus, Grupul Stürtz le oferă clienților săi echipamente complete și
soluții software personalizate. Oferta este completată de consultanța bazată pe experiență,
managementul puternic al proiectelor și serviciul post-vânzare inovator.
www.stuertz.com

Despre capiton AG
capiton AG este o companie independentă cu capital privat, administrată de proprietar, cu
sediul în Berlin, Germania. Accentul se pune pe sprijinirea planului de succesiune și pe
finanțarea dezvoltării. Portofoliul de investiții al capiton cuprinde în prezent 15 companii
mijlocii.
www.capiton.de

Despre CGS Management AG
CGS este o companie de investiții independentă, cu experiență, cu sediul în Pfäffikon SZ,
Elveția. CGS este specializată în dezvoltarea companiilor mijlocii din mediul industrial în
grupuri internaționale. Din 1999, CGS investește fonduri atât în companii-platformă din țările
vorbitoare de limba germană din Europa, cât și în achiziții complementare la nivel mondial. În
2017, Stürtz a fost prima investiție din cel de-al patrulea fond.
www.cgs-management.com
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